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EXTRAS DIN HOTĂRÂREA 
Nr. 22 din 06.11.2020 

 
 
 Consiliul Facultății de Drept din cadrul Universității din Craiova, în conformitate cu prevederile din Carta 
Universității din Craiova, Legea Educației Naționale nr. 1/2011, O.M. 4020/2020, Hotărârea Consiliului de 
Administrație al Universității din Craiova din 12.03.2020 - Măsuri de prevenire și monitorizare a riscurilor privind 
COVID-19 (Coronavirus) în Universitatea din Craiova, a analizat, în ședința on line, în format asincron, între 6 
noiembrie 2020 și 9 noiembrie 2020, ora 9.00, punctele de pe ordinea de zi a convocatorului, aplicând dispozițiile 
art.2 (5) din Regulamentul de funcționare a Consiliului Facultății  de Drept,  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 Art.1 Se avizează acordarea gradațiilor de merit în conformitate cu art. 68 lit. j din Carta Universității din 
Craiova şi art. 7 alin. 3 din Metodologia de acordare a gradației de merit pentru personalul didactic, avându-se în 
vedere clasamentul propus de Comisia de verificare, analiză și evaluare a performanțelor candidaților, 
propusă de Consiliile Departamentelor, numită prin decizia Rectorului nr. 227/C/29.10.2020 şi votul exprimat în 
ședința Departamentului de Drept privat din data de 5.11.2020.  
 
 Art.2 Se aprobă recunoașterea activității de practică derulată în cadrul proiectului de practica 132662 / 
”Educație și competențe prin stagii de practică pentru studenți din domeniul drept și administrație publică” în 
vederea participării la formele de evaluare prevăzute în planurile de învățământ. 
 
 Art.3  Se aprobă suspendarea activităților din sediul Facultății de Drept în zilele de 13.11.2020 (începând 
cu ora 13.00) și zilele de 14.11.2020 – 15.11.2020. Activitatea secretariatului se  va derula exclusiv online. 
Decizia e motivată de faptul că  în ziua de 15 noiembrie 2020, la sediul Facultății de Drept, se va susține 
concursul național de rezidențiat. 
 
 Art.4 Se aprobă Comisia de burse a facultății. 
 
 Art.5 Se aprobă Comisia de contestații la burse. 
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